
List opatření
Opatření ID_OP MO130051
Typ opatření sanace ID_KO 8
Vliv 142/2005 Sb. C.4.7

Indetifikace k vodnímu útvaru
Název obce Kraj
souřadnice: x y
Oblast povodí Morava Prac.čís.UPOVR

VÚ povrchových vod UPOVR_ID

VÚ podzemních vod UPZV_ID

Popis současného stavu
Typ zátěže Celkové riziko
Druh provozu
Majitel Provozovatel

databáze evidováno číslo ES
SEKM ano LOKAL_ID
ČIŽP ID_ČIŽP
KU ID_KU

látka jednotka

cílový limit -
hodnocení

chemického
stavu

látka - Rozhodnutí
ČIŽP/KU

sanační
limit Poznámka

Hg ug.l-1 5

Krystalinikum jižní části Východních
Sudet - Morava po soutok s tokem 64322

-571520,0 -1083460,0
M021

40202000Morava po soutok s tokem Moravská
Sázava

Rovensko

BZZ

Rovensko OLK

Slovní popis
Na základě analýzy dostupných dat a vyhodnocení rizika byla lokalita v první fázi
stanovení priorit, tj. v rámci okresu zařazena mezi středně rizikové, bezprostředně
neohrožující životní prostředí.

komunální skádka střední, lokální
ostatní

Lokalizace Skládka se nachází 1 km SZ od kostela, na okraji lesa. Přístup: Ze silnice směrem
na Svébohov odbočit vlevo (před cedulí s názvem obce) na polní cestu. p.č. 26

Evidence v
databázích

identifikace v databázi
14205001

Vybrané látky nad
limit C MP MŽP 1996



monitoring ano
průzkum ano

AR ano
sanace ne

rekultivace ne

Zdůvodnění zařazení
- sanace

další látky
nad limit C

jiný

Popis navrhovaného opatření

Technické parametry

monitoring ano
průzkum

AR

sanace
rekultivace ano

Přínos navrhovaného opatření
látka cíl. limit sanace cíl splněn rok stav  2015

Hg nelze ne

Závěry

Oblast povodí Moravy

Slovní popis

Provést rekultivaci a monitorovat lokalitu:
- překrytí homogenní zeminou - jílovitá hlína,- zabezpečení před svahovými
pohyby,- zatravnění,- prostor nad skládkou osadit sběrnými žlaby pro vyvedení
přívalových srážek mimo skládku,- provádění monitoringu podzemní vody na
objektech HP-1, HP-2, HP-3 a vodoteče nad a pod skládkou 2 x ročně na obsahy
Hg a NEL.

Opatření provedená

druh stav

Dosažení cíle

Lokalita zařazena mezi rizikové z důvodu překročení  limitů Hg. Podle SEKM se
jedná o nízko rizikovou lokalitu, na které navržena jen rekultivace a monitoring.
Ekologická smlouva nezjištěna.

Opatření navrhovaná

druh stav


